
TR 08/2014 BRA Y01 

Pág. 1/2 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS SP 

 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA – CONTRATO DE CONSULTORIA PRODUTO 

   

   

 1. Número e Título do Projeto:   

   

 Número do Projeto BRA/Y01   

   

 Título do Projeto Cuidado em saúde e a epidemia em HIV/Aids: Ampliando estratégias 

de prevenção e cidadania. 

  

   

   

   

 2. Objetivo(s) do trabalho a ser desenvolvido:  

   

   a) Propósito(s) do trabalho:    
   

Elaborar e avaliar atividades para promover a adesão aos serviços e ao tratamento 

antirretroviral (ARV) para Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV) em situação de 

vulnerabilidade às drogas e às violências 

 
 

  

  

b)  Descrição detalhada das atividades para elaboração dos produtos: 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1- Reuniões com a equipe do Programa Municipal de DST/Aids; 

1.2-  Reuniões com pontos focais chave da Rede Municipal Especializada; 

1.2- Analisar a gestão de trabalho dos serviços da Rede Municipal Especializada (RME) face aos 

seus objetivos relacionados a pessoas que usam drogas, mulheres vítimas de violência e pessoas 

em situação de rua, 

1.4- Propor uma linha de cuidado objetivando inserir estas populações nos diversos pontos de 

atenção 

1.5- Propor indicadores para monitoramento e avaliação das ações que visem a adesão de 

pacientes aos serviços e ao tratamento ARV 
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 3. Resultados esperados:  

   a) Detalhamento dos resultados e/ou produtos esperados:    

   

Produto 1. Plano de trabalho com proposta de  atividades para 

promover a expansão da adesão aos serviços e ao tratamento 
ARV de pessoas usuárias de drogas, mulheres vítimas de 

violência e pessoas em situação de rua contendo a relevância, os 
objetivos, o processo de implementação e o alcance das 

atividades. 
 
Produto 2. Análise dos fluxos de trabalho das unidades da RME 

com especial atenção para os processos relativos ao acesso de 
pessoas que usam drogas, mulheres vítimas de violência e 

pessoas em situação de rua às formas de acolhimento e aos 
mecanismos de retenção.  

 

Produto 3. Identificação dos principais problemas que afetam o 
acesso de pessoas que usam drogas, mulheres vítimas de 

violência e pessoas em situação de rua aos atendidas nos 
Consultório na Rua  

 

Produto 4. Relatório de avaliação da implementação do plano de 
trabalho para provomer a expansão da adesão de pessoas que 

usam drogas, mulheres vítimas de violência e pessoas em 
situação de rua aos serviços e ao TARV no primeiro semestre de 
2015 contendo sugestões de aprimoramento e continuidade das 

atividades do segundo semestre. 
 

Produto 5. Elaboração da linha de cuidado para PVHIV em 
situação de maior vulnerabilidade:  pessoas que usam drogas, 
mulheres vítimas de violência e pessoas em situação de rua. 

 
Produto 6. Relatório de avaliação da implementação do plano de 

trabalho para provomer a expansão da adesão de pessoas que 
usam drogas, mulheres vítimas de violência e pessoas em 
situação de rua aos serviços e ao TARV no segundo semestre de 

2015 contendo sugestões de aprimoramento e continuidade das 
atividades. 

 
.  

 

 
Observação sobre a entrega dos produtos: O(a) consultor(a) deverá apresentar o produto ao 
Projeto em dois CD-ROMs, devidamente acompanhados de relatório detalhado do conteúdo do 
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CD-ROM e outras informações que sejam pertinentes para a identificação do produto 
apresentado. 
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 b) Indicar que atividade(s) e resultado(s)  c) Período do trabalho a ser desenvolvido  

 RESULTADO ATIVIDADE  DATA INÍCIO DATA TÉRMINO  

  2.2 2.2.3  02/02/2015 30.12.2015    

       

  
Remuneração Proposta: R$ 58.500,00 

  

   

      

  Previsão para Entrega dos Produtos:   

Nº de Produtos Data Prevista Valor em R$ 

1º produto  

2º produto  

3º produto  

4º produto  

5º produto  

6º produto 

 

 

16/02/2015 

02/04/2015 

02/06/2015 

02/08/2015 

02/10/2015 

                     14/12/2015 

R$ 9.750,00 

R$ 9.750,00 

R$ 9.750,00 

R$ 9.750,00 

R$ 9.750,00 

R$ 9.750,00 

 

      

 4. Insumos do projeto: 
O contrato exige viagens que possam resultar em passagens e diárias? 

SIM 

X 

NÃO   

   

  

 

 

 5. Contato(s) na Agência Nacional:  

  Eliana Battaggia Gutierrez – Coordenadora do PM DST/Aids do Município de São Paulo   

 6. Requisitos:   

  a) Nível de Instrução: Nível Superior na Área de Enfermagem   

     

  b) Cursos: não exigido.   

   

  c) Idioma(s) estrangeiro(s): não exigido.   

   

  d) Experiência Profissional:    

   ÁREAS TEMPO (em anos)    

   Experiência em elaboração e avaliação de linhas de cuidado e 
organização de serviços assistenciais, preferencialmente na 
atenção a Pessoas Vivendo com HIV – PVHIV. 
 

 

1 ano 
   

     

 

 


